
UMOWA  Nr … / 2015   na    dostawy 

 

zawarta w Mosznej dnia ...................... 2015 r. pomiędzy: 
 

Centrum Terapii Nerwic w Moszna sp. z o.o. z siedzibą 47-370 Zielina, Moszna,                        

ul. Zamkowa  1A, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000490720, będącego podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru 

zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Opolskiego pod numerem  pod 

nr 000000009415, posiadającym numery identyfikacyjne NIP 1990111258, REGON 

000293634, reprezentowanym przez: 
 

Prezesa Zarządu- Roberta Bryk 
 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a  

.......................................................................................................................................................

.......................... zarejestrowaną/ym w.......................................................................................... 

Nr KRS.........................................., NIP:.................................. , REGON................................... 

reprezentowaną/ym przez: 

1. ....................................................... 

2. ....................................................... 

zwaną/ym w dalszej części umowy „Wykonawcą” 

zwanych łącznie „Stronami” 

§ 1 

Podstawa zawarcia 

Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie art. 4 ust. 8  ustawy z dnia                          

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2013r., poz. 907 z póz zm.) 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot zamówienia                           

w asortymencie podanym w § 2 niniejszej umowy. 
 

§ 2 

Przedmiot zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa, do siedziby Zamawiającego, zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik Nr 1(*) i 2(*) do Zaproszenia 

do złożenia oferty cenowej oraz zgodnie z Ofertą złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą 

załącznik nr 3 do umowy,  w niniejszym postępowaniu: 

1) Część 1(*) - leków,  

2) Część 2(*) - drobnego sprzętu jednorazowego użytku i środków opatrunkowych.      

 (* - odpowiednio do złożonej oferty i wyboru oferty najkorzystniejszej), 

zwanych dalej „towarem”. 

2.    Dostawy towaru będą realizowane przez Wykonawcę na potrzeby Zamawiającego.  

3.   Zamawiający zastrzega sobie prawo realizowania zamówień w ilościach uzależnionych od 

rzeczywistych potrzeb, w tym prawo do niewykorzystania całości dostaw bądź 

zwiększenia ilości dostaw w poszczególnych asortymentach przedmiotu zamówienia,                  

z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 niniejszej umowy. 

4.  Z tytułu realizacji uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, Wykonawcy nie 



przysługują żadne roszczenia. 

§ 3 

Wykonanie umowy, warunki dostawy 

1. Dostawy częściowe realizowane będą sukcesywnie w oparciu o zamówienia częściowe, 

określające ilość oraz asortyment, przesłane Wykonawcy faxem na numer 

………………………… lub drogą elektroniczną na adres e-mail ..………………………… .  

2. W przypadku odmowy realizacji dostawy towaru Wykonawca poinformuje o tym fakcie 

Zamawiającego niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia telefonicznie na nr …………… 

a następnie potwierdzi odmowę w terminie do 3 godzin od otrzymania zamówienia, 

faksem na nr 77 466 84 00,  lub drogą elektroniczną na adres e-mail 

………………………….. . 

3. Dostawy towaru będące przedmiotem zamówienia, o którym mowa w §  2 umowy, będą 

dostarczane loco Dział Farmacji Centrum Terapii Nerwic w Mosznej sp. z o.o. na koszt 

Wykonawcy. Ubezpieczenie na czas transportu do Zamawiającego leży po stronie 

Wykonawcy. 

4. 1) Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za nadzór nad prawidłową realizacją 

umowy jest: ……………………………………………………..……. 

e-mail………………….…………fax……………………nr telefonu…………………… 

2) Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest: 

………………………………………... 

e-mail………………………..…  fax…………………… nr telefonu…………….……… 

5. Dostawy towaru będą realizowane przez Wykonawcę: 

a) w terminie – do 2 dni roboczych (dni robocze liczone od poniedziałku do piątku za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych oraz świąt) licząc od dnia złożenia zamówienia  

faxem lub e-mailem,   

b) w trybie ,,na ratunek’’ ( na cito ) nie dłużej niż do 24 godz. od złożenia zamówienia. 

6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar spełniający wymogi określone                                

w aktualnych przepisach prawnych, tj. zarejestrowany w Rejestrze Produktów 

Leczniczych i znajdujących się w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych 

dopuszczonych do obrotu i ponosi całkowitą odpowiedzialność w tym zakresie.  

7. Wykonawca udziela gwarancji jakościowych na dostarczone towary, w tym gwarantuje 

co najmniej 6 miesięczny termin ważności towaru od daty jego dostawy.  

8. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 2, będzie dostarczany w oryginalnych 

opakowaniach handlowych określonych Polskimi Normami lub Normami Branżowymi, 

a jeśli nie ma norm – w opakowaniu odpowiadającym właściwości towaru i środka 

transportu, posiadających opis w języku polskim na każdym opakowaniu ( m.in. nazwa 

wyrobu, producenta, data ważności, seria i sposób użycia). 

9. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji całości asortymentu ujętego w zamówieniu 

częściowym w jednorazowej dostawie, o którym mowa w ust. 1. Nie zrealizowanie 

pojedynczej pozycji z zamówienia traktowane będzie jako opóźnienie w realizacji 

zamówienia częściowego. 

10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuści realizację przez Wykonawcę 

poszczególnych pozycji asortymentowych w innym terminie pod warunkiem przekazania 

informacji pisemnej faxem na numer Zamawiającego 77 466 84 00, wraz z podaniem 

uzasadnienia nie wywiązania się z umowy i uzyskania pisemnej akceptacji 

Zamawiającego,  z zachowaniem procedur analogicznych jak w ust. 2 

11. Transport towarów będzie realizowany zgodnie z wymogami Prawa Farmaceutycznego                    

i zaleceniami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej. 

12. Wykonawca dostarcza towar własnym transportem i na własny koszt.  



13. Zamawiający zobowiązany jest każdorazowo do sprawdzenia asortymentu i ilości 

dostarczonego towaru zgodnie z fakturą VAT i złożonym zamówieniem. Przyjęcie 

towaru następuje z zastrzeżeniem prawa Zamawiającego do przeprowadzenia późniejszej 

kontroli pod względem jakościowym. Potwierdzenie odbioru nie oznacza potwierdzenia 

jakości przyjętego towaru.  

14. Dostarczony, zgodnie z zamówieniem,  towar nie podlega zwrotowi, chyba, że jest to 

towar wadliwy (nawet jeśli wady ujawniły się dopiero podczas użytkowania) i podlega 

reklamacji zgodnie z § 8 niniejszej umowy. 

15. W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek wady towaru Zamawiający obowiązany jest, 

pod rygorem utraty uprawnień z tytułu rękojmi, zawiadomić Wykonawcę                                     

o stwierdzonych wadach pisemnie e-mail lub faksem na numery wskazane w § 3 ust. 4 

pkt. 1. 

16. Zamawiającemu nie przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi za wady towaru 

stwierdzone po upływie okresu, w którym zgodnie z obowiązującymi normami towar 

zachowuje przydatność do użytku, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7. 

17. Zamawiający, bez jakichkolwiek roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy, może 

odmówić przyjęcia dostawy jeżeli: 

a) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia nie będzie oryginalnie zapakowany,                

w szczególności w sposób zgodny z § 3 ust. 8 umowy i oznaczony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, bądź opakowanie towaru będzie naruszone, 

b) dostarczony asortyment towaru nie będzie zgodny z przedmiotem zamówienia 

zaoferowanym w postępowaniu i wyszczególnionym w arkuszach cenowych 

stanowiących załącznik do umowy, 

c) jakikolwiek element przedmiotu zamówienia będzie złej jakości. 

18. Wykonawca oświadcza, iż oferuje w ramach realizacji niniejszej umowy produkty 

lecznicze, zwane w niniejszej umowie „towarem” w cenach nie wyższych niż wysokość 

limitu finansowania, określona w załączniku do ustawy z dnia 12 maja 2011 roku                           

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz 

wyrobów medycznych (Dz. U. 2011 Nr 122 poz. 696 z późn. zm.). 

19. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, przedłoży ważne świadectwa rejestracji 

dla zaoferowanych produktów leczniczych zwanych ”towarem”, będących przedmiotem 

zamówienia, o którym mowa w §2 umowy. 

20. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 

poufnych, o których dowie się w trakcie współpracy. Obowiązek powyższy pozostaje                 

w mocy zarówno w trakcie obowiązywania umowy jak i 5 lat po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu. Przez informacje poufne rozumie się każdą informację o takim charakterze 

(lub uważaną za taką), której ujawnienie osobom trzecim może wyrządzić szkodę stronie 

umowy niezależnie od zawodowego, handlowego lub innego charakteru tej informacji. 

Ujawnienie informacji poufnej może nastąpić , jeżeli obowiązek jej ujawnienia wynika                     

z przepisów prawa, w trybie i zakresie określonym tymi przepisami. 
 

§ 4 

Okres obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj.: 30 września 2015 r.,                           

z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku nieosiągnięcia limitu wartości umowy, o którym mowa w  § 5 ust. 3                 

w terminie jej zakończenia, o którym mowa w ust. 1 – Zamawiający przewiduje 

wydłużenie okresu obowiązania umowy. 



 

§ 5 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Rozliczenie zakupionego i dostarczonego towaru następować będzie na podstawie 

wystawionych faktur przejściowych przez Wykonawcę, raz w miesiącu, z zastrzeżeniem 

ust. 2 i 3. 

2. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy każdorazowo wynagrodzenie 

ustalone na podstawie cen jednostkowych wyszczególnionych w Ofercie Wykonawcy, 

będącej załącznikiem nr 3 do umowy oraz ilości faktycznie dostarczonego towaru 

wynikającego  z potrzeb Zamawiającego. 

3. Za realizację niniejszej umowy, w okresie obowiązywania umowy, o którym mowa               

w § 4, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy  łącznie 

wynagrodzenia brutto  do  wysokości brutto......................................zł, w tym VAT                    

w wysokości …………… % . 

(słownie : ............................................................................................................................................................. ). 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 i 3,  obejmuje wszelkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z niniejszą umową oraz 

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym koszty towaru, 

marży, ubezpieczenia towaru, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem 

dostawy, wniesienia towaru do pomieszczeń Zamawiającego, transportu a także koszty 

związane z oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na 

koszty. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w Ofercie 

Wykonawcy, będącej załącznikiem nr 3 do umowy. 

5. Jednostkowe ceny towaru wyszczególnione w Ofercie Wykonawcy, będącej 

załącznikiem nr 3 do umowy nie podlegają zmianie i obowiązują przez cały okres trwania 

umowy, z zastrzeżeniem § 10 niniejszej umowy. 

6. Wykonawca nie może, bez uprzedniej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 

jakichkolwiek praw, obowiązków lub wierzytelności wynikających z niniejszej umowy, 

ani rozporządzać nimi w jakiejkolwiek prawem przewidzianej formie. W szczególności 

wierzytelność nie może być przedmiotem zabezpieczenia zobowiązań Wykonawcy                 

(np. z tytułu umowy kredytu, pożyczki). Wykonawca nie może dokonywać innych 

czynności w celu przystąpienia osoby trzeciej do zobowiązań Zamawiającego. 
 

§ 6 

Warunki płatności 
 

1. Zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za pobrany towar wyszczególniony na fakturach 

przejściowych, nastąpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, 

w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia faktury częściowej Zamawiającemu                     

w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia.  

3. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 



4. W razie opóźnienia w płatności wynagrodzenia ze strony Zamawiającego, Wykonawcy 

przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy  w wysokości  10% wartości umowy 

brutto określonej w § 5 ust. 3 niniejszej umowy, 

2) za każdy dzień opóźnienia w dostawie, w stosunku do terminu wskazanego w § 3 

ust.  5 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wartości brutto danej partii dostawy 

licząc za każdy dzień opóźnienia, 

3) za niezrealizowanie dostawy częściowej w terminie określonym w § 3 ust.  5 

niniejszej umowy w wysokości 0,5% wartości brutto danej partii dostawy licząc za 

każdy dzień od dnia zamówienia do dnia wypowiedzenia umowy przez 

Zamawiającego na podstawie § 9 pkt 1 niniejszej umowy. 

4) w przypadku nie wykonania obowiązków Wykonawcy określonych w § 8 ust. 4                   

w wysokości 0,5% wartości brutto niedostarczonej partii dostawy, licząc za każdy 

dzień opóźnienia do dnia zrealizowania dostawy lub wypowiedzenia umowy przez 

Zamawiającego na podstawie § 9 pkt. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji prawa do kar umownych poprzez ich 

potrącenie z faktury przejściowej Wykonawcy za wykonaną cześć przedmiotu umowy 

bez odrębnych wezwań  i powiadomień i na tę czynność Wykonawca wyraża zgodę. 

3. Niezależnie od kar umownych Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, 

w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kary umownej, do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 8 

Reklamacje 

1. W przypadku ujawnienia wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający 

niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę pisemnie, e-mail lub faksem na numery 

wskazane w § 3 ust. 4 pkt. 1.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpatrzenia, zgłoszonej przez Zamawiającego,  

reklamacji wad jakościowych w ciągu 2 dni roboczych od daty zareklamowania dostawy. 
O sposobie rozpatrzenia reklamacji Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia 

Zamawiającego w/w terminie  pisemnie, e-mail lub faksem na numery wskazane w § 3               

ust. 4 pkt. 2. , z podaniem uzasadnienia w przypadku nieuznania reklamacji. 

3. Brak reakcji ze strony Wykonawcy we wskazanych wyżej terminach traktowane jest, 

jako uznanie reklamacji. 

4. Wykonawca, w przypadku uznania reklamacji, zobowiązuje się do  wymiany wadliwych 

towarów na pełnowartościowe na własny koszt i we własnym zakresie w ciągu 48 godzin 

od uznania reklamacji. Zamienna partia towaru podlega odbiorowi jakościowemu. 

 

§ 9 

Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym 

obciążając Wykonawcę karą, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt. 1  niniejszej umowy                      

w przypadku: 



1) 2- krotnego niezrealizowania dostawy częściowej, o której mowa w § 3 ust.1                         

w terminie określonym w § 3 ust. 5, liczonym od dnia otrzymania zamówienia przez 

Wykonawcę,  

2) nienależytego wykonania postanowień umowy.  

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 
 

§ 10 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy lub wprowadzenie nowych postanowień umowy 

wymaga dla swojej ważności formy pisemnego aneksu  i  akceptacji stron umowy pod 

rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust.2 pkt. 2 lit. b. 

2. Zmiany lub wprowadzenie nowych postanowień umowy może mieć miejsce                             

w przypadkach opisanych poniżej: 

1) Ustawowa zmiana podatku VAT – zmiana wartości umowy następuje z dniem wejścia 

w życie zmienionej stawki VAT. W takim przypadku zmianie ulega wartość brutto 

umowy proporcjonalnie do zmienionej stawki podatku VAT (ceny jednostkowe oraz 

wartość netto pozostają bez zmian).  

2) W przypadku istotnej zmiany cen urzędowych oferowanego towaru grożących 

powstaniem istotnej straty majątkowej po stronie Wykonawcy, Zamawiający: 

a) przewiduje możliwości zaoferowania przez Wykonawcę produktu 

równoważnego (zgodnie z opisem składu chemicznego leków i parametrów 

sprzętu podanych w załączniku nr 1(*) i 2(*) ) w najkorzystniejszej cenie 

wynikającej z listy refundacyjnej, 

b)  dopuszcza zmianę ceny na aktualną po wcześniejszym pisemnym 

powiadomieniu Zamawiającego o zaistniałej sytuacji wraz z podaniem podstawy 

prawnej. W tym przypadku nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy, 

3) Zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta              

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje 

produkt równoważny znajdujący się na liście refundacyjnej (zgodnie z opisem składu 

chemicznego leków i parametrów sprzętu podanych w załączniku nr 1(*) i 2(*) )) 

w cenie jednostkowej najbardziej zbliżonej jak dla produktu referencyjnego, 

4) Zmiana decyzji administracyjnej o objęciu produktu leczniczego refundacją                           

w zakresie jego urzędowej ceny zbytu, przy jednoczesnym wskazaniu tegoż produktu 

leczniczego jako podstawy limitu, 

5) Zmiana urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu               

w danej grupie limitowej, 

6) Zmiana opakowania jednostkowego, z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje 

produkt równoważny znajdujący się na liście refundacyjnej (zgodnie z opisem składu 

chemicznego leków i parametrów sprzętu podanych w załączniku nr 1(*) i 2(*) )), 

7) Zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na 

realizację przedmiotu umowy, w szczególności ustawy z dnia 12 maja 2011 roku                    



o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego 

oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2011 Nr 122 poz. 696 z późn. zm.) 

8) Zmiana adresu siedziby jednej ze stron,   

9) Zmiana miejsca świadczenia usługi, 

10) Zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego wynikających z dokumentów 

rejestrowych, 

11) Wystąpienie siły wyższej; przy czym „Siła wyższa” oznacza wydarzenie 

nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po 

podpisaniu umowy a powodujące niemożliwość wywiązywania się z umowy w jej 

obecnym brzmieniu. 

12) Inne nieistotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

3. Zmiana ceny towaru będącego produktem leczniczych, o której mowa w ust.2., jako 

niezależna od Stron i przewidziana umową, nie wymaga aneksu do umowy w przypadku, 

gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego. W przypadku zmian cen 

niekorzystnych dla Zamawiającego wymagane jest uzyskanie pisemnej zgody 

Zamawiającego.  

4. Każdej ze Stron służy prawo rozwiązania umowy /w całości lub w części/ bez 

zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, jeśli cena leku ustalona na zasadach 

określonych ust. 2 pkt.4 i 5,  naruszać będzie jej interes ekonomiczny lub prawny.                    

W powyższym przypadkach Strony zrzekają się wzajemnych roszczeń z tytułu 

niewykonania umowy w pełnym zakresie.  

5. Prawo rozwiązania umowy, o której mowa w ust. 4 Strona wykonuje w terminie 30 dni 

licząc od daty wystąpienia wskazanego zdarzenia.  

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszą  umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

7. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, jeżeli nie dojdzie do ugody lub 

porozumienia stron, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

8. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

  

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

Wykaz załączników: 

1. Opis przedmiotu zamówienia – część 1 – leki. 

2. Opis przedmiotu zamówienia – część 2 – drobny sprzęt jednorazowego użytku i środki 

opatrunkowych.      

3. Oferta Wykonawcy. 


